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Allbildelar är en del av Biliakoncernen. Självklart är vi ISO-certifierade 9001 & 14001.
Stockholm Allbildelar i Huddinge AB, Hökärrsvägen 125, Telefon 010-497 42 00. E-post: allbildelar@allbildelar.se
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Ett komplett system
för demonterare.

Ledare

Energi och försvar
allt viktigare frågor
VI HAR NU gått in i valåret 2022. Föregå-

ende år var ett dramatiskt politiskt år, och
det ser även detta år ut att bli. Vi har haft
en vinter med skenande el- och drivmedelspriser, och vi kan nog räkna med att
energipolitiken kommer att finnas med
som en viktig fråga under valrörelsen,
säkerligen tillsammans med försvarspolitiken.
För tyvärr går det inte att förbise den
djupt tragiska utvecklingen vi nu ser i
Ukraina. Europa är återigen en kontinent i
krig efter Rysslands invasion. Det är hemska tider och det humanitära lidandet hos
civilbefolkningen är alltid värst då många
människor också tvingas på flykt. Vi kan
bara avvakta och se hur detta kommer att
utvecklas och samtidigt hoppas på en snabb
och fredlig lösning.
VI SER EN fortsatt elektrifiering av fordons-

SV
Blå= PMS 286
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

ANSVARIG UTGIVARE
Andreas Frössberg, SBR
Telefon: 08-55 768 200
andreas.frossberg@sbrservice.se
info@sbrservice.se
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mål och få en resurseffektiv cirkulär ekonomi. Bland annat har man lyft fram förslag
på att införa en skyldighet att även ställa
cirkulära krav på samma sätt som det ställs
klimatkrav i offentliga upphandlingar. Detta är något som jag tror kan gynna våra
medlemmar i framtida upphandlingar med
kommuner och andra myndigheter. Som
ett led i vårt arbete med att stärka våra
medlemmars roll i den cirkulära ekonomin
har vi valt att gå med i nätverket Cradlenet.
Det ger oss ett sammanhang för samverkan
och branschöverskridande kontakter.

OMSTÄLLNING ÄR VARKEN enkelt eller

DEN PANDEMI SOM vi sett rulla över värl-

något som uppstår av sig själv, utan den
kräver investeringar i form av både resurser
och utbildning men även mod. Här kommer förbundet att fortsätta arbeta för att se
till att våra medlemmar även i framtiden
ska vara i framkant inom bilåtervinningen
och fortsätta möjliggöra bilens cirkulära
livscykel.
Under februari kom också Delegationen
för cirkulär ekonomi med sin rapport till
regeringen med förslag på styrmedel för att
bidra till den omställning som är nödvändig för att vi ska kunna uppnå satta klimat-

den ser nu ut avta. Från april ska covid-19
inte längre klassas som en samhällsfarlig
sjukdom. Vad det nya normala är får vi se
med tiden, men följdeffekterna av pandemin kan ännu bara delvis överblickas.
När restriktionerna nu är hävda är det
också glädjande att vi kan hålla vårt årsmöte på Scandic Foresta ute på Lidingö i
Stockholm den 20–21 maj.
Fram till dess, ta hand om varandra! Så
hoppas jag att vi ses på årsmötet.

Andreas Frössberg, vd
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omställning inom bilåtervinning för att
kunna möta den nya tekniken. Dessa elfordon ställer högre kunskaps- och säkerhetskrav på alla som arbetar med dem. Och
som ett steg i att möta dessa utmaningar
har vi därför från förbundet valt att ställa
oss bakom och stötta den branschstandard
för säker hantering av elfordon som MRF,
SFVF och BIL Sweden har tagit fram.
Branschstandarden gäller som rekommenderat minimikrav i Sverige, och målet är att
skapa säkrare arbetsplatser för våra medlemmar som arbetar med elfordon.
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verkställande direktör

FÖRBUND

flottan, och statistik från BIL Sweden visar
att antalet laddbara bilar ökade starkt under
2021 och därmed stod för 135 302 av totalt
300 983 nyregistreringar. Om man får tro
vissa prognoser kan vi 2030 ha uppemot
två miljoner laddbara bilar i Sverige. Det
här innebär att vi måste fortsätta vår

ANDREAS FRÖSSBERG
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Aktuellt

BILDEMONTERARE GÖR INSATSER FÖR KRIGSOFFER

Förbandslådor
från uttjänta bilar
skickas till Ukraina
Många vill göra en insats för de krigsdrabbade i Ukraina men vet
inte hur. Bildemonterarbranschen med Boets
Bildemontering i spetsen har dock tagit initiativ och samlar bland
annat in förbandslådor,
filtar och sovsäckar till
krigets offer.

Jimmy Iby
ser till att
förbandslådor
från uttjänta
bilar tas om
hand och
skickas till
krigsoffren i
Ukraina.
Foto: Boets
Bildemontering

Av Johan Granath
LIKSOM HOS ALLA bildemonterare

finns
det gott om saker på Boets Bildemontering i Ödeshögs kommun, Östergötland.
Här kommer det snart också att finnas
ännu större mängder, eftersom Jimmy Iby
och hans 25 anställda på obestämd tid
framöver ska vara samordnare för en
insamling av förbandslådor och andra
förnödenheter till ukrainska flyktingar.
Förbandslådorna kommer från demonterade bilar.
– De har inget ekonomiskt värde för
branschen och går normalt till fraggning,
men de kan göra skillnad i Ukraina, säger
Jimmy Iby, som är vd för Boets bildemontering.
Initiativet till insamlingen kommer
från en polsk leverantör, Polcar, som är en
av de största inom eftermarknaden för
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begagnade bildelar, berättar Jimmy Iby.
– Vi fick en fråga från dem och för att
få ett ännu större genomslag kontaktade
vi Laga-kedjan och SBR. Det är lika bra
att ta i rejält när man ändå anstränger sig.
Att förfrågan om hjälp kom från polska
Polcar är inte konstigt, eftersom majoriteten av de ukrainska flyktingarna hittills
har sökt sig till Polen. Men även därför
att bildemonteringsbranschen är relativt
stor både i Polen och i Ukraina.
– Vi har tidigare haft tre ukrainare som
jobbat här hos oss. Jag har nu, efter krigsutbrottet, försökt nå dem och en av dem
fick jag tag på i ukrainska Lviv och erbjöd
honom jobb och husrum. Han ville
invänta vad som händer, men var mycket
tacksam för möjligheten och sade att han
kommer till Sverige om läget inte för-

bättras, berättar Jimmy Iby.
Han säger att en av hans drivkrafter är
att hjälpa andra, att han är engagerad i
föreningsliv och i allmänhet brinner för
sådana frågor. När förfrågan om hjälp till
Ukraina kom tvekade han inte.
– Jag gillar att hjälpa till och har stöttat
många att komma vidare i livet genom
arbete här på demonteringen. Det kändes
helt rätt att göra detta.
VI RÖR OSS i

företagets rymliga, bara ett
par år gamla lokaler. Nästan överallt finns
kartonger och förpackningar med bildelar.
På flera ställen ligger utplockade förbandslådor staplade. De kommer från olika bilmodeller, konstaterar Jimmy Iby som
vänder och vrider på några svarta, några

Förödelsen i flera ukrainska städer är stor, och många har dödats och skadats, även civila. Hjälpbehovet är gigantiskt.
Foto: Shutterstock

röda och någon grön låda. I lokalerna finns
också kartonger och säckar med förbandslådor som redan har kommit med
bud från andra demonterare. Försändelserna är bland annat från Karlstad och Helsingborg.
– Det är viktigt att allt som vi får in för
vidare transport är förpackat på ett sätt
som gör att det kan lagras ute. Helst ska
det vara i plastsäckar, eftersom vi inte vet
om sakerna kommer in under tak.
HAN BETONAR OCKSÅ att

de insamlade
sakerna inte får vara för tungt packade
eftersom säckarna ska kunna bäras av i
stort sett vem som helst. Max ett 30-tal
förbandslådor per plastsäck.
Om förnödenheterna inte är förbandslådor så är det viktigt att på förpackningarna,
på engelska, ange vad som finns i dem.
När NBÅ besöker Boet har det gått
mindre än en vecka sedan uppropet om
insamlingen. Trots detta, och att branschen enligt Jimmy Iby brukar ”reagera
bra men sent”, så har en ganska stor

En hel del förbandslådor har
kommit in från
andra bildemonterare, Jimmy Iby ser
till att de packas
om innan de går
vidare till
Ukraina.
Foto: Johan
Granath
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Aktuellt

Nyheter
BEGAGNADE RESERVDELAR

Uppslutning kring
ny branschgaranti

→

mängd förbandslådor redan
kommit.
Jimmy Iby nöjer sig dock inte
med att samordna bildemonterarnas
insamling, han har också tagit ett eget initiativ.
– På Facebook har jag uppmanat folk att
bidra med saker till Ukraina och responsen har varit fantastisk. Bland annat har
ett hotell i trakten skänkt 80 täcken och
50 kuddar.

En ny branschgaranti på
begagnade reservdelar har
tagits fram av SBR:s ordförande Carina Hagström
Kihlstedt och Märkesdemos
ordförande Pål Jarness.
Förbundets styrelse har ställt
sig bakom garantin, liksom
MRF och SFVF.

LEVERANSERNA TILL KRIGETS offer

kommer att hålla på så länge som krävs, enligt

» Responsen
har varit
fantastisk. «
Jimmy Iby. Och även om givarviljan kan
avta med tiden så tror han på ett stadigt
inflöde av saker, inte minst förbandslådor.
Det är biståndsorganisationen Caritas
som bidragit med listan med förnödenheter.
På listan finns bland annat filtar, sovsäckar, kuddar, täcken, sängkläder,
madrasser och sjukvårdsartiklar. Sakerna
kommer att hämtas hos Boet av Polcar
och köras till Warszawa där Polcar tillsammans med Caritas har en samordningscentral.
Från Warszawa transporteras godset

Årsmöte
20–21 maj

ÅRSMÖTET FÖR SBR:S medlemmar är

framflyttat till den 20–21 maj.
– Vi tog beslutet mitt under de mest
brinnande coronadagarna i januari, berättar
förbundets vd Andreas Frössberg. Sedan
släpptes alla restriktioner. Men just då
vågade vi inte lägga mötet tidigare.
Årsmötet kommer att hållas på hotell
Scandic Foresta på Lidingö, där det blir
föreläsningar såväl som minimässa. ❂
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– Äntligen, säger Joachim
Due-Boje, servicemarknadsansvarig på Motorbranschens Riksförbund, MRF.
Av Agneta Trägårdh
Cirka 170 förbandslådor har skickats från Jönköpings Bildemontering till krigets offer i
Ukraina. Foto: JB Bildemontering

vidare för att slutligen nå fram till Lviv i
Ukraina, cirka 80 kilometer in i det krigsdrabbade landet.
FLERA OLIKA INITIATIV har

tagits även av
andra i branschen. Jönköpings Bildemontering samlar till exempel även de in förbandslådor som transporteras via Sam-

Hjälp. Därifrån skickades runt 170 fullt
dugliga förbandslådor från uttjänta bilar.
Ett annat exempel är Ådalens bildemontering som gav fem procent från all
försäljning under en vecka till barnrättsorganisationen Unicef. Det blev totalt
50 000 kronor som skänktes till Unicefs
arbete för barnen i Ukraina.❂

Fokus på gröna upphandlingar
Regeringen vill ha ökat fokus
på cirkulära och fossilfria upphandlingar.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN har fått

regeringens uppdrag att stärka och utveckla
den offentliga upphandlingen som i dag
omsätter närmare 800 miljoner kronor årligen.
Den offentliga upphandlingen ska bli
cirkulär, giftfri och fossilfri, och därigenom

hoppas man kunna öka takten i den gröna
omställningen.
Detta ska ske genom bland annat ökad
kunskap, strategiskt inköpsarbete och att
ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.
I Upphandlingsmyndighetens uppdrag
ingår bland annat att utveckla teknikneutrala kriterier för cirkulära, giftfria och
fossilfria produkter och tjänster.
Satsningen omfattar 15 miljoner kronor
under 2022. ❂

DEN NYA BRANSCHGARANTIN lämnar ett

års garanti på begagnade reservdelar som är
A-klassade, alltså testade och kontrollerade.
Garantin gäller även för arbetskostnaden
att plocka i och ur delen om det skulle visa
sig att den är defekt.
Bakom den nya garantin står Carina
Hagström Kihlberg, som började jobba
med den när hon fortfarande var vd för
Allbildelar.
Som ordförande för SBR har hon varit
med och tagit fram den tidigare Green
Parts-garantin, som var en liknande garanti
med den skillnaden att det då var ett försäkringsbolag som gjorde bedömningen
och stod som garant.
Eftersom det finns ett uttalat önskemål
från verkstadsbranschen om en garanti,
jobbade Carina Hagström Kihlberg,
tillsammans med Märkesdemos ordförande
Pål Jarness, fram ett förslag på en ny
garanti när Green Parts-garantin försvann.
– Vi ville att hela branschen skulle stå
bakom förslaget, säger Carina, som sedan
årsskiftet också är vd för BilRetur. Sedan
har vi haft täta kontakter med både

Carina Hagström Kihlberg,
vd för BilRetur och ordförande för SBR

Pål Jarness, Märkesdemos
ordförande

demonterare, MRF och SFVF, Sveriges
Fordonsverkstäders Förening. Det var viktigt att vi fick synpunkterna från verkstadssidan också.
Den här gången är det demonteringarna

» Idag köper
ingen några
delar utan
garanti. «
själva som står för garantin. Och om det
skulle bli några diskussioner mellan
demonteringen och verkstaden om en
defekt del, kommer KBV, Kontrollerad Bilverkstad, att gå in som tredjepart.
– Garantin är viktig för branschen, eftersom den till stor del jobbar med försäkringsskador, säger Pål Jarness. Och det är
också viktigt att garantin upplevs som skälig och rimlig av verkstäderna. Att SBR,
MRF och SFVF nu är överens om den här
garantin är ett tecken på att branschen är
enad.

Joachim Due-Boje, servicemarknadsansvarig hos MRF

Den nya garantin välkomnas av verkstadsbranschen.
– Äntligen kommer en branschgemensam garanti tillbaka, säger Joachim
Due-Boje. Verkstäderna ska självklart bara
köpa begagnade reservdelar från en
demontering som har garantin. Annars blir
verkstaden gisslan. Om delen går sönder
har konsumenten rätt att få det fixat, men
verkstaden själv har ingen garanti. Den nya
garantin är toppen och jag hoppas verkligen att demonteringarna är noga med att
skriva ut rätt kvalitet på delarna.
FÖRBUNDETS FÖRHOPPNING OCH rekom-

mendation är alla medlemsföretag ska
ställa sig bakom den nya garantin.
– Med tanke på att det blir svårare och
svårare att själv meka med bilen, är det
verkstäderna som är våra kunder, och i dag
köper ingen några delar utan garanti, säger
Carina Hagström Kihlberg. Det är därför
viktigt att vi har en och samma garanti som
verkstadsbranschen känner till och litar på.
SBR har även tagit fram en branschgaranti för konsumenter. Den följer konsumentköplagen och täcker inte kostnaderna
för demontering och montering. Ett krav
är också att varan monterats enligt tillverkarens anvisningar. ❂
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Nyheter

I korthet

SBR bakom
nya branschstandarden
för elfordon

SIFFROR FRÅN BIL SWEDEN

Snabb omställning
av personbilsflottan
Elektrifieringen av personbilsflottan går snabbare än
väntat.
Den slutsatsen drar BIL Sweden med facit från den
svenska nybilsförsäljningen i hand. Ändå kommer en
fullständig elektrifiering att ta sin tid.
Av Johan Granath
SOFIA LINDER ÄR chefsekonom

på BIL
Sweden och konstaterar att Sverige är
bäst i EU på att köpa nya, eldrivna personbilar. Åtminstone hade Sverige störst
andel nyförsålda laddhybrider och elbilar
under 2021. Andelen var 45 procent av
den totala personbilsförsäljningen, där
elbilarna stod för 19 procent och laddhybriderna för 26 procent.
Näst bäst i EU var Danmark med precis över 30 procent nyregistrerade laddhybrider och elbilar. Sett till hela Europa
är dock Norge överlägset med en andel på
64 procent av landets nyregistreringar.
– Förra året blev verkligen ett genombrott för elbilar i Sverige. Det tog rejäl
fart och var femte registrerad ny bil var
alltså helt eldriven, säger Sofia Linder.
Enligt BIL Swedens prognos för 2022
kommer trenden att fortsätta i samma
riktning.
– Vår prognos är att andelen laddhybrider ligger kvar på 26 procent medan elbilarna ökar till 34 procent av nybilsförsäljningen, säger Sofia Linder.
PÅ LASTBILSSIDAN ÄR utvecklingen

inte
lika snabb. Men även där ökar elektrifieringen, och under 2021 var 7,5 procent av
de nya lätta lastbilarna eldrivna.
– Det lanseras nu allt fler eldrivna
modeller av lätta lastbilar, vilket bidrar till
ökad försäljning. För 2022 bedömer vi att
de eldrivna lätta lastbilarna kommer stå
10
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för 17 procent av nyregistreringarna, förklarar Sofia Linder.
Antalet sålda bussar i Sverige var under
2021 relativt få, men hela 25 procent av
dem var helt eldrivna, och trenden har

» Ett trendbrott
under året
är att elbilsförsäljningen
drivits på av
privatkunder. «
varit stigande de senaste åren, enligt Sofia
Linder.
Tunga lastbilar är det fordonssegment
där utvecklingen inte riktigt tagit fart.
Under 2021 såldes 48 eldrivna lastbilar,
vilket motsvarar 0,9 procent av nyregistreringarna.
Några förklaringar till de låga försäljningssiffrorna för tunga lastbilar är troligen ett mindre utbud av fordonsmodeller
och, än så länge, en osäkerhet kring räckvidd och laddinfrastruktur för kunderna.
Positivt är dock att de svenska tillverkarna ligger långt framme i elektrifieringen,

SBR ställer sig bakom den
branschstandard för säker
hantering av högvoltssystem i elfordon som tagits
fram av MRF, SFVF och BIL
Sweden.

menar Sofia Linder som också konstaterar att omställningen av hela den svenska
fordonsflottan lär ta tid.
– Av alla personbilar i trafik vid
utgången av 2021 var sex procent laddbara, och av lätta lastbilar var drygt en procent eldrivna, enligt preliminära siffror,
säger hon.
elfordon
för 2021 är dock stor och förklaringarna
är flera. En viktig faktor är modellutbudet.
– Tidigare var en stor del av det eldrivna utbudet premiumbilar. Det vill säga
större bilar i en högre prisklass. Årets stora försäljningsökning förklaras framför
allt av att antalet modeller ökade kraftigt
under året, både med flera varumärken
och modeller i olika storleks- och prisklasser.
Det bidrog till att elbilar blev ett attraktivt val för flera och större kundgrupper, påpekar Sofia Linder.
Elbilarnas bonushöjning till 70 000
kronor har också gynnat utvecklingen,
liksom de hårda EU-kraven på fordonstillverkarna om maxutsläpp av koldioxid.
Tillsammans med produktionsstörningar
under året har det medfört att många tillverkare prioriterat eldrift. Sverige har
även fått en god tilldelning av elbilar,
enligt Sofia Linder.

– SYFTET ÄR först och främst att få säkra

DEN ÖKADE FÖRSÄLJNINGEN av

YTTERLIGARE ETT ARGUMENT för

elbil
kan vara de lägre driftskostnaderna. En
undersökning gjord av BIL Sweden visar
att eldrift är överlägset billigare än både
bensin- och dieseldrift, även med hänsyn
tagen till den senaste tidens höga elpriser
och var man bor i landet.
Prisskillnaden var störst mellan bensin
och el med hemmaladdning i norra Sverige. Där handlade det om dryga tio kronor

Enligt BIL Sweden går omställningen av Sveriges personbilsflotta snabbare än väntat –
även om det tar sin tid innan vi har en fullständig elektrifiering.
Foto: Shutterstock

lägre drivmedelskostnad per mil för el,
jämfört med bensin. Vid publik laddning
minskade prisskillnaden visserligen men
var fortfarande fem kronor per mil med
fördel el.
– Ofta hörs i debatten att elbilen enbart
är något för människor runt våra större
städer. Men har du tillgång till hemmaladdning i norra Sverige så har du lägst
körkostnad. Men även om du enbart har
tillgång till publik laddning är det fortfarande billigare att köra elbil, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.
Det är privatkunder som står för en stor

del av det ökade intresset för eldrift, enligt
Sofia Linder.
– Ett trendbrott under året är att elbilsförsäljningen drivits på av privatkunder.
Förutom att det är en effekt av fler nya
modeller i lägre prisklasser, handlar det
också om att det blivit mindre attraktivt
skattemässigt med förmånsbilar.
På privatsidan ökade leasing av personbilar under 2021 till 54 procent.
Framför allt var det privatleasingen av
laddbara bilar som växte kraftigt. Drygt
åtta av tio laddhybrider leasades och två
av tre elbilar. ❂

Prognosen för personbilar revideras ner
BIL Sweden meddelar att prognosen för antalet personbilar
för 2022 kommer att behöva
revideras.
MED ANLEDNING AV Rysslands krig mot

Ukraina lär siffrorna bli lägre.
– I dagsläget är det mycket svårt att
bedöma de ekonomiska konsekvenserna.
Att kriget och de ekonomiska sanktionerna

får en stor påverkan på branschen är givet,
säger Mattias Bergman, vd för BIL
Sweden i ett pressmeddelande.
Han påpekar att det är för tidigt att
kvantifiera effekterna på den svenska
marknaden, men att produktionsstörningar, höjda energipriser och svag krona tillsammans med den allmänna oron kommer
att ha en negativ påverkan.
En ny, reviderad prognos presenteras i
slutet av april. ❂

arbetsplatser, säger SBR:s vd Andreas
Frössberg.
Den nya tekniken och de nya komponenter som kommer med elfordon ställer högre kunskap och säkerhetskrav på
alla som arbetar med dem.
Branschstandarden baseras på krav
och rekommendationer från fordonstillverkare, importörer och andra aktörer
som är verksamma inom fordonsbranschen. Delar i den är baserad på
standarden SS-EN 50110-1:2013, som
är utgiven av Svensk Elstandard, och
därefter anpassad för arbete med högvoltssystem i elfordon.
Branschstandarden gäller som rekommenderat minimikrav i Sverige och är
ett komplement till tillverkarens anvisningar, med målet att skapa säkrare
arbetsplatser för alla som arbetar med
elfordon
– Vi ställer oss bakom den för att vi
tycker att MRF, SFVF och BIL Sweden
har gjort ett jättebra arbete, säger
Andreas Frössberg. Vår verksamhet och
verkstadsbranschen är i mångt och
mycket väldigt likartade i hanteringen av
fordon.
EN DEL MINDRE justeringar kommer

dock att göras i dokumentet för att täcka
in de delar som rör bilåtervinning.
– Fokus från SBR:s sida är hanteringen, att man ska kunna ta ur batteriet på
ett säkert sätt. Vi kommer att ta fram
stöddokument som beskriver de olika
processerna i just vår bransch och också
titta på kompetensbehovet och vilka
utbildningar vi kan hjälpa våra medlemmar med.
Den nya branschstandarden finns att
ladda ner kostnadsfritt på elbilsinfo.se. ❂
NORDISK BILÅTERVINNING 1 2022
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CLING SYSTEMS BRINNER FÖR CIRKULARITET

De är kopplingen
mellan säljare
och köpare
av batterier
De fann varandra i sin gemensamma passion för att skapa
cirkulära system för en bättre miljö. Den unge miljöidealisten William Bergh och den erfarne räven Gunnar
Magnusson med ett långt förflutet inom Volvo Cars.
Med Cling Systems har de skapat en plattform där köpare
och säljare av elbatterier kan mötas.
Text: Agneta Trägårdh
Foto: Cling Systems

”Den stora utmaningen i den
enorma elektrifiering vi står
inför är hur vi tar hand om
batterierna”, menar Gunnar
Magnusson

A

tt de funkar bra ihop och kompletterar varandra märks
direkt i både skratten och den ömsesidiga respekten.
Gunnar Magnusson började som mentor och rådgivare åt William Bergh, men är i dag en viktig del av Cling Systems, det företag som William grundade våren 2020.
– Utan Gunnar hade det inte gått, säger William. Han har
perspektivet från biltillverkarna och från början var det hans
sakkunskap i de frågorna som var det viktiga. Men sedan dess
har det vuxit något enormt till att nu också handla om ledarskapsfunktioner och förtroende. Och Gunnar är helt avgörande
för Cling Systems förtroende, han kan se den stora bilden. Han
förstår branschen och vet hur den ser ut.
Gunnar å sin sida är full av lovord när han pratar om William.
– Jag är imponerad av hans engagemang och driv, säger han.
Samarbetet startade egentligen när William satt på Northvolt
och skrev sitt examensarbete som handlade om insamling och
återvinning av batterier.
NÅGRA ÅR TIDIGARE hade han åkt till Hawaii för att läsa miljö-

Gunnar Magnusson har ett långt förflutet inom Volvo Cars
och ett brinnande intresse för cirkulära system.

William Bergh, Cling Systems grundare.

kunskap med en vilja att rädda miljön. Där insåg han att energilagring är en avgörande faktor för ett hållbart samhälle.
Med den nya insikten åkte han tillbaka till Sverige och fortsatte sina studier vid Lunds universitet, där han läste maskinteknik med inriktning mot energi.
– Jag tog alla kurser i solkraft, vindkraft och energilagring.
Det blev tydligt att sol och vind är etablerad teknologi som
fungerar ganska väl, men att den stora utmaningen ligger i att
man har ett system som bygger på att man måste ha vind och
sol. Lösningen är energilagring.

Det var när han och hans kursare deltog i ett projekt, där man
bygger en racerbil och sedan tävlar med den mot 600 andra universitet på olika Formel 1-banor runt om i världen, som han
först kom i kontakt med Northvolt.
– Vi ville bygga en elbil, och tidigare hade man bara tävlat
med bilar med förbränningsmotor, så jag tog kontakt med Northvolt för att lära mig hur de designar sina batterier för återvinning. Jag ville förstå processen, säger Wiliam.
– Litiumbatterier kommer ju med enorma utmaningar. Tidigare har man bränt upp energiavfallet, men var hamnar det nu?
Vilka insamlingssystem har man?
WILLIAM GICK VIDARE med frågeställningarna i sitt examensar-

bete, och i samband med det tog han kontakt med Gunnar
Magnusson för att få mer kunskap om biltillverkarnas sida av
batterihantering.
Gunnar har tillbringat större delen av sitt yrkesverksamma liv
på Volvo Cars, och William ställde frågorna som han själv brottats med under många år.
Efter att ha jobbat med ledarskapsfrågor blev Gunnar
Magnusson i början av 1990-talet ansvarig för kemisortimentet
på Volvo Cars.
– Där började mitt intresse för hur olika material påverkar
omgivningen.
Många av kemikalierna som används i en bil är giftiga och
Gunnar blev pådrivande i att ta fram ett sortiment av kemiska
vätskor som oljor, spolarvätskor och lim som inte hade någon
negativ påverkan på miljön.
– Det var inte omöjligt, även om det kostade tid och kraft,

→
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» Jag skulle vilja påstå
att vi är först med en
marknadsplats som är
nischad mot cirkularitet
för batterier. «

→

men lärdomen blev att det var helt fel i tiden, vi var för
tidigt ute, förklarar Gunnar.
Han fortsatte att jobba med miljöfrågor på Volvo Cars
och startade bland annat en remanufacturingavdelning. Det innebar till exempel att den Volvoägare som
behövde byta motor i sin bil blev erbjuden en renoverad motor
i stället för en ny. Motorn (och även andra reservdelar) reparerades industriellt enligt en kravlista som gjorde att den var likvärdig med en nytillverkad.
– Vi såg att man kan skapa en effektivitet som per automatik
ledde till att miljöpåverkan reducerades med 80–85 procent.
NÄR VOLVO CARS sedan började tillverka elbilar och, tillsam-

mans med Siemens och Vattenfall, byggde en provflotta med
400 elbilar, C30 Electric, tittade Gunnar på vilka delar som
skulle kunna användas för remanufacturing.
– När vi kom till elbatterierna och började experimentera var
det inte lika självklart som när det gäller mekaniska delar. Det
som blir förbrukat går ju inte att återställa till original. Vi tittade
på hur man kan byta ut komponenter som var svaga mot starkare för att kunna återanvända dem i bilen igen.
När William ringde hittade de båda snabbt många gemensamma intressepunkter.
– Jag bjöd in honom till vår samarbetspartner Ecris i Jönköping, berättar Gunnar.
Där fick William bland annat se det energilager som Ecris
vunnit pris för.
– Vi insåg att vi delar intresset och viljan att kunna påverka
och göra något cirkulärt för att skapa hållbarhet, berättar Gunnar. Den massiva övergången till elektrifiering är en tsunami
som vi inte riktigt har sett vidden av än, och den stora utmaningen är hur vi tar hand om batterierna.
DET FINNS MÅNGA frågor, som till exempel hur tillgången på

råvarorna ser ut – litiumpriset har fördubblats bara sedan i somras.
– Priset sticker iväg något enormt, säger William. Och vem
äger värdekedjorna, hur fungerar affärsmodellerna nu när även
elpriserna skjuter i höjden? Hur ser användningsmönstret ut?
Man talar om räckviddsångest och laddtidsångest. Hur ser

14
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William Bergh och Gunnar Magnusson berättade om Cling
Systems på SBR:s årsmöte i oktober. Tanken är att de ska
komma tillbaka i maj.

användarupplevelsen ut? Och vad gör man med batterierna som
inte eldas upp?

Intresset för en marknadsplats som är nischad
mot cirkularitet för
batterier är stort och
William Bergh har hållit
många föreläsningar där
han har berättat om
Cling Systems.

LIVSLÄNGDEN PÅ ETT batteri beror på hur det används.

– Hur du kör, klimatet, en mängd faktorer, förklarar Gunnar.
Man pratar om att batteriet överlever bilen. Men det beror på
om batteriet används i en bil som mest står stilla eller i en buss
eller taxi som används flitigt. Ju mer det används, desto kortare
livslängd.
Man räknar med att ett batteri har cirka 70 procent kvar när
det har gjort sitt i bilen. I dag finns det två sätt för biltillverkarna
att ta hand om de batterierna.
– Antingen skickas de till återvinnare där de förbränns och
man sedan tar tillvara det material som finns kvar, säger Gunnar.
Materialet används i till exempel asfalt och färger. Än så länge
återanvänds det inte i batterierna, men teknologierna som kan
möjliggöra det utvecklas snabbt. Det andra sättet är att batterierna säljs till högstbjudande, ofta privatpersoner som har hobbyprojekt eller företag som sätter tillbaka skadade batterier i
bilen med risk för att skada både människor och miljö. Dessutom tappar man spårbarheten som är så viktig.
När William började titta på olika batteripack upptäckte han

att det största problemet egentligen var att de flesta batterier
blev stående hos demonterare.
– Att skapa en skalbar affär av uttjänta batterier kräver förutsägbarhet, kontinuitet och kvalitetsgarantier. Köparna har inte
resurser att kontinuerligt skanna marknaden och köpa batterier
från så många säljare som skulle behövas. De letar hellre efter
konsoliderade flöden från OEM-företag.
EN AFFÄRSIDÉ FÖDDES och resulterade i Cling Systems. En

marknadsplats som konsoliderar utbudet av batterier och kopplar samman säljarna och köparna.
– Vi lägger mycket tid och resurser på att bygga upp en

datainfrastruktur där det både presenteras färdiga paketlösningar och där köparen också kan scrolla runt och se vilka batterier
som finns.
Plattformen utvecklas hela tiden, men den är igång och både
köpare och säljare kan ansluta sig. Utbud och efterfrågan styr
priset på marknadsplatsen.
Än så länge finns det köpare från nio länder i Europa och
också ett stort intresse från USA, Korea och Indien.
– Det finns redan olika aktörer som köper och säljer battericeller, som grosshandlare, men jag skulle vilja påstå att vi är först
med en marknadsplats som är nischad mot cirkularitet för batterier, säger William. ❂
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Aktuellt
SBR I REMISS OM UTÖKAT PRODUCENTANSVAR:

"Bra med tydligt ansvar
– men fel om revision"
Det är bra med tydliggjorda ansvarsförhållanden och att privatpersoner nu är skyldiga att
sälja sina uttjänta bilar till
auktoriserade bildemonterare. Det tycker SBR i
sitt remissvar om utökat
producentansvar.
REMISSVARET GÄLLER Miljödepartemen-
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SBR är numera medlem i organisationen Cradlenet, ett nätverk
som arbetar för en cirkulär ekonomi.
– Vi behöver ett sammanhang för samverkan och branschöverskridande kontakter, säger vd Andreas Frössberg.
Av Johan Granath

INOM FÖRBUNDET FINNS även

Av Johan Granath

tets förslag om producentansvar. Det är i
sin tur en del av genomförandet av de allmänna minimikraven i EU:s reviderade
avfallsdirektiv om producentansvar för bilar
och däck.
En remiss med förslaget har varit ute hos
ett hundratal organisationer, däribland
SBR, som nu har svarat.
– Vi har sammanställt uppfattningar från
medlemmarna, och vi tycker att det är
positivt att ansvaret tydliggörs mellan de
olika aktörerna. För oss innebär det att vi
ska jobba mot en producentansvarsorganisation i stället för en rad olika producenter,
säger SBR:s vd Andreas Frössberg.
En annan viktig del är det föreslagna
kravet på att privatpersoner måste ta ansvar
för sina skrotfärdiga fordon.
– Det blir böter om man inte lämnar sin
bil till en auktoriserad bildemonterare eller
producentansvarsorganisation enligt förslaget. Bilen ska hamna rätt, påpekar Andreas
Frössberg.
I sitt remissvar har SBR lyft frågan om
tredjepartscertifiering och den felaktiga
bild som presenteras i departementets förslag. Bland annat påståendet om att certifiering och revision av anläggningarna
skulle vara skrivbordsprodukter som görs
utan fysiska besök och kontakter. Det är
inte bara felaktigt utan även en allvarlig
anklagelse mot de organ som utför certifie-

SBR medlem i cirkulärt nätverk

SBR:s medlemmar arbetar i dag med bilåtervinning med curkulära flöden. Förbundet
anser därför att "bilskrotningsförordningen" bör byta namn till "bilåtervinningsförordningen". Foto: iStock

ringar och revisoner, menar Andreas Frössberg.
– Vi anser också att tillsynen av bildemonterare borde föras över till Länsstyrelsen, eftersom nivån varierar alltför mycket
mellan olika kommuner, vilket öppnar för
osund konkurrens, säger han.
REMISSVARET INNEHÅLLER ÄVEN kritik

mot att Miljödepartementets förslag bara
talar om ekonomiskt ansvar mellan två parter: producentansvarsorganisationen och
bilproducenten. Där tas, enligt Andreas
Frössberg, ingen hänsyn till att uttjänta fordon i slutändan alltid hanteras av en auktoriserad bildemonterare som också bär den
ekonomiska risken.
– Våra medlemmar är helt beroende av
material- och råvarupriser för sina inkom-

ster och det saknas helt ersättning för en
miljöriktig hantering av den uttjänta bilen.
Han betonar också att SBR:s remissvar
innehåller en önskan om att förordningen
byter namn – från ”bilskrotningsförordningen” till ”bilåtervinningsförordningen”.
– Bilskrot är något som hänger kvar
sedan gammalt och som bör städas ut. Våra
medlemmar jobbar i dag med bilåtervinning där cirkulära flöden, återbruk och
återanvändning står i fokus.
Tidsplanen för det nya producentansvaret för bilar ska vara på plats i början av år
2023. Aningen orealistisk, menar Andreas
Frössberg.
– Det kommer bli svårt att hinna få en
producentansvarsorganisation godkänd av
tillsynsmyndigheten Naturvårdsverket på
så kort tid, säger han. ❂

ett behov
av inspiration, liksom nya erfarenheter,
menar han.
– Vi vill också kunna dela med oss av
kunskaper som vi skaffat under lång tid.
Cradlenet är en nätverksorganisation
som hjälper företag och organisationer att
förstå sig på och genomföra omställningen till en cirkulär ekonomi. Det gör man
bland annat genom rådgivning, utbildning, omvärldsbevakning och nätverkande.
Elin Bergman är operativ chef för
Cradlenet. Hon berättar att organisationen är svensk och ett av världens äldsta
cirkulära nätverk, startat 2009.
– Vi har en viss mängd naturresurser
och dessa kan vi inte bara förbruka. Det
börjar också märkas genom att resurser
och råvaror blir allt dyrare. Syftet och
målet med Cradlenet är att hjälpa företag
och andra att förstå vad cirkularitet handlar om. Vi vill påverka politiken, delta i
debatten, ge råd och att sprida kunskap,
säger hon.
Ett relativt vanligt skäl till medlemskap
är, enligt Elin Bergman, att företag eller
organisationer vill lära mer om cirkulär
ekonomi. Sådana kunskaper förmedlas
bland annat genom att nätverket anordnar

regelbundna föreläsningar, bjuder in
expertpaneler och forskare. Cradlenet
publicerar varje år också en rapport om
läget för den cirkulära omställningen i
landet, ”Cirkular Economy Outlook”.
Man deltar även i förstudier, projektleder
och gör marknadsundersökningar.
– Som medlem kan man kontakta vårt
nätverk med frågor som är svåra att hitta
svar på. Om ingen i nätverket kan svara så
vidarebefordras frågan till lämplig forskare
eller annan expert, förklarar Elin Bergman.
ANDRA VANLIGA SKÄL till medlemskap är

att söka samverkan och kontakter med
likasinnade, men även möjligheten till
inflytande. En väsentlig del av Cradlenets
verksamhet handlar om att påverka politiken.
– Inom ramen för Delegationen för cirkulär ekonomi har vi till exempel medverkat till att påverka Sveriges strategi för
cirkulär ekonomi, berättar Elin Bergman.
– Vi genomför också en mängd aktiviteter
för att få politiken att bli mer ambitiös. Vi
har bland annat projektlett arbetet med
att ta fram en rapport med 32 styrmedelsförslag som ska hjälpa små och medelstora
företag att ställa om sina verksamheter till

att bli cirkulära, tillägger hon.
Varje höst genomför Cradlenet en enkät
med frågor till de politiska partierna. Svaren ger en fingervisning om vilka ambitioner de har och i vilken utsträckning politikerna vill ställa om landet till cirkulär ekonomi, och om hur det ska gå till.
– Vi kan se att kunskapsnivån i frågan
om cirkularitet verkligen har ökat under
de senaste åren, vilket är mycket positivt,
säger Elin Bergman.
BÅDE FÖRETAG OCH privatpersoner

är välkomna som medlemmar i Cradlenet. Den
typiske medlemmen var till fram för något
år sedan ett mindre eller medelstort företag men detta har ändrats.
– Sedan omkring ett år har flera storföretag blivit medlemmar, till exempel
Coop, Systembolaget och Nobia. Vi har
också en stor variation med både konsulter och projektorganisationer som medlemmar, förklarar Elin Bergman.
Cradlenet har i dag ett virtuellt kansli
med tre anställda men kommer inom kort
att behöva anställa fler, eftersom intresset
för cirkularitet är stort.
– Cirkulär ekonomi handlar mycket om
att optimera användningen av våra knappa
resurser. Då måste vi leva som vi lär när
det gäller våra egna lokaler. Möten och
sammankomster klarar vi av hos andra och
hyr in oss vid behov. Många av våra aktiviteter sköts digitalt, till exempel våra Cirkulära fredagar, som är temaföreläsningar
för medlemmar varje vecka, säger Elin
Bergman. ❂
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Medlemsägt
Återvinningsföretag
Vi jobbar för ett hållbart samhälle.
Genom att ta tillvara på material från
bilar som katalysatorer, kablage, stommar
och aluminium ser vi till att de kommer till
användning igen. På så sätt sparar vi på
jordens resurser. Bra både för miljö och
ekonomi. Det är så vi på Lagagruppen
tänker. Sunt och förnuftigt.

Berg&Ström
System AB

Ett m

edle

msä

gt fö

retag

I ständig utveckling ...
Vi utvecklar kundanpassade datasystem
för företag med speciella önskemål!
Fenix 5 är framtiden och är installerat
hos ﬂer än 60 bildemonteringsföretag och
används på över 700 arbetsstationer

Laga-gruppen AB  Ryhovsgatan 3A, Jönköping  laga@laga.se  www.laga.se

BLI EN ÅTERVINNARE!
Sälj dina metaller, batterier, katalysatorer och
karosser* till oss. Bra för dig och bra för miljön.

Hjärtat i hela det system
som gör att du som bildemonterare
har hundraprocentig kontroll och
att dina kunder snabbt och enkelt
hittar delarna de söker är den
centrala databasen Orion.

Varmt välkommen att kontakta oss för priser och mer information:
Tomas Bergli: 072-224 01 24, tomas.bergli@kuusakoski.com
Christian Gunnarsson: 070-562 02 08, christian.gunnarsson@kuusakoski.com
* Våra terminaler i Vetlanda, Timrå, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Luleå, Gällivare och Kiruna köper gärna dina karosser.

020-566 566 · www.kuusakoski.com
facebook.com/kuusakoskirecyclingsverige
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Kontakta oss på 0141-702 10
eller www.fenix5.se

Systemet säkerställer
realtidssynkronisering med
andra bildemonterare,
aktuell försäljning etc.
Dessutom möjliggör tekniken
en lång rad nya verktyg och tjänster
som underlättar din vardag
och ökar effektiviteten och
därmed lönsamheten
i din verksamhet.

Hur många fler skäl
behöver du
för att gå med i SBR?

Från bil till bil
Vi sluter cirkeln!

1. Låga fraktkostnader
2. Lägre försäkringskostnader
3. Låga certifieringskostnader
4. Låga utbildningskostnader
5. Låga inköpskostnader av däck
6. Låga inköpskostnader av diesel

Ett medlemskap i ditt branschförbund ger många fördelar.

EKLUNDS.SE | INFO@EKLUNDS.SE | 0500- 41 38 45
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Ring 08-55 768 200 eller
mejla till info@sbrservice.se,
så besvarar vi frågorna.

FÖRBUND

Mer information hittar du
på vår webbplats
www.sbrservice.se.

VINNARE

S

Branschförbund sedan 1961

Blå= PMS 286
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

EKSPERTER I KATALYSATORER

Blå= C 100 M 66
Gul= Y 100
Grön=C 50 Y 100

Vi utrustar din verkstad!
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Din leverantör av kvalitetsprodukter från ledande varumärken.
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OCH HANDLA DIREKT
PÅ SPIKENSERVICE.SE
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WWW.HJMRECYCLING.DK

Aktuellt från

CLAES ÅSTRÖM, vd

Alla måste få tillgång
till samma kunskap
I DEN TRANSFORMATION som bilindustrin

Smart och miljövänligt
att handla begagnade
originaldelar
Vi inom Bego har utvecklat ett smart sätt att
tillhandahålla begagnade originaldelar, med
kontrollerad kvalitet, funktion och spårbarhet för
varje del. Varje såld återanvänd reservdel innebär
att en reservdel mindre behöver nytillverkas.
På så sätt bidrar vi tillsammans med återförsäljare,
verkstäder och bilister till att spara resurser.
Smart, eller hur?
Lägger du din beställning online så skickas
din beställning fraktfritt. Självklart gäller BEGO
Garanti, för fullständiga villkor se bego.se
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darden för säker hantering av elfordon,
som SFVF tagit fram ihop med MRF och
BIL Sweden, är glädjande, nödvändigt
och viktigt. Det visar att vi går i takt mot
framtidens hantering av bilar. Och förändringen fortsätter – vem vet vilka utmaningar vi har framför oss?
Förutom att se till att våra verkstäder får
en bra möjlighet till kunskap genom
utbildning och seminarier jobbar SFVF
intensivt med att påverka politiker,
beslutsfattare och samhället i stort i frågor
som är viktiga för ett sunt och trevligt

SV

Det är vi som är BEGO: JÖNKÖPING Jönköpings Bildemontering AB, Bäckamarken 5, 010-4975900. KRAMFORS Ådalens Bildemontering AB, Karossvägen 1,
0612-12420. LUDVIKA Demia AB, Bilvägen, 0240-87850. MALMÖ AB Harrys, Arlövsvägen 5, 040-382200. STOCKHOLM Allbildelar i Huddinge AB, Hökärrsvägen 125,
010-4974200. STORSUND Norr bottens Bildemontering AB, Storsundsvägen 1, 0929-70000. VÄSTERÅS Allbildelar i Västerås AB, Bastborregatan 3, 010-4974230.

ATT SBR STÄLLT sig bakom branschstan-

FÖRBUND

BEGO: Europas största lager med begagnade
originalbildelar till Volvo, Renault och Dacia.

KS

ISO
14001

Tel 0290-288 80
Box 41, 813 21 HOFORS
E-mail: info@arcmetal.se
www.arcmetal.se

ER

» I svåra tider
måste vi hålla ihop
för att arbeta
tillsammans och nå
gemensamma mål.«
arbetsklimat på lika villkor. Vi uppvaktar
politiker, informerar om och om igen så
länge någon vill höra om hur våra medlemmar har det och vad som behöver

göras för att bibehålla en fungerande
bransch som ger bilägarna den service de
behöver och bra arbetsvillkor.
NU NÄR VINTERN börjar släppa sitt tag om
naturen, och blommorna börjar tränga
upp ur jorden går vi en vår till mötes med
nya utmaningar i omvärlden med krig i
Ukraina, bara några timmar från Sverige.
Förutom den tragedi som alltid kommer
med krig kan vi vänta oss utmaningar
inom industrin.
I den situationen blir information och
kunskap än viktigare. I svåra tider måste vi
hålla ihop och arbeta tillsammans för att
nå gemensamma mål. ❂

Glöm inte SBR:s årsmöte 20–21 maj!

RI

ISO
9001

genomgår just nu är det viktigt att alla
parter i branschen jobbar tillsammans.
SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening, jobbar bland annat med säkerhet på
verkstäderna, ett område som blivit allt
viktigare i och med elbilarnas introduktion på marknaden. Men det är lika viktigt
att vi ser att säkerheten fortsätter till våra
bildemonterare när de tar över ansvaret.
Det kräver att alla i branschen får samma
möjlighet till utbildning och kunskap.
Elbilar har upp till cirka 800 volt – du
gör bara ett misstag. Oavsett biltillverkare
behöver säkerheten säkerställas för alla
som kommer i kontakt med en bil. I de
fall som bilen kommit skadad till en
verkstad är samarbetet med
bilåtervinnaren väsentlig.
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Aktuellt från

ANNA HENSTEDT, miljöansvarig

Ny batterilagstiftning
troligen klar inom kort
NU GÅR ARBETET med den nya batterilag-

stiftningen in i sin slutfas. Europaparlamentets miljöutskott (ENVI) har bifallit
förslaget till en ny europeisk batteriförordning. I mars kommer en omröstning
ske av hela parlamentet. Troligen har vi en
färdig lagstiftning i år! Denna lagstiftning
blir av stor betydelse för hur batterierna
från uttjänta elbilar ska hanteras.
Flera remisser cirkulerar för tillfället.
De olika producentansvarsförordningarna
som finns behöver skärpas, eftersom
avfallslagstiftningen blivit tydligare på flera punkter.
Till exempel behöver det tydliggöras
hur man ska
• fastställa tydliga roller och ansvarsområden för alla relevanta inblandade
aktörer
• säkerställa att alla produkters producenter har de ekonomiska medel som krävs
för att fullgöra sina skyldigheter inom
utökat producentansvar.

BIL Sweden är kritiska till det aktuella
förslaget på skärpt producentansvar när
det gäller uttjänta fordon som cirkulerats.
Vi tycker inte att ovan punkter vare sig
förbättrats eller förändrats åt rätt håll. Det
är mycket viktigt att olika aktörer utefter
bilens livscykel tar sitt ansvar. Tillsynen
har fortfarande en stor förbättringspotential. Den ska vara befintlig, relevant och
rättvis!
JUST NU FINNS ytterligare en remiss ute.

Den handlar om producentansvaret för
uttjänta batterier. I remissen gällande
såväl uttjänta fordon som uttjänta batterier ställs krav på att producentansvaret
måste lösas kollektivt, dvs. genom producentansvarsbolag. BIL Sweden anser inte
att det bör vara krav på anslutning till ett
producentansvarsbolag. De producenter
som skulle vilja lösa sitt ansvar mer
enskilt, t.ex. i tätt samarbete med färre
aktörer, ska kunna göra det. Med detta

Aktuellt från

Stena Recycling satsar
stort på investeringar
STENA RECYCLING GÖR just nu omfat-

Olika aktörer utefter bilens livscykel behöver ta sitt ansvar, anser BIL Sweden.

sagt är BIL Sweden inte negativa till producentansvarsbolag, tvärtom! Som tidigare skrivits om i denna tidning har ju
BIL Sweden upprättat ett sådant bolag.
Men det måste få vara frivilligt, annars
riskerar man att försvåra för olika lösningar, och man riskerar att hämma
nytänkande kring hur vi bäst får till en
cirkulär ekonomi.
Hoppas att ni håller er friska! Ser fram
emot vår nu, och vårtecknen börjar komma! ❂

ANDERS SVERKMAN, Branschansvarig elv

tande investeringar i batteriåtervinning i
Halmstad. Den nya återvinningsanläggningen kommer att omfatta litiumjonbatterier från såväl eldrivna bilar som industriella produkter och konsumentprodukter. Genom den nya anläggningen kommer materialet från batterierna inte att
behöva skickas på export utan kan hanteras inom landet. Det är förstås positivt ur
både ett socialt och miljömässigt perspektiv, och det är viktigt för Sveriges industri,
som på hemmaplan får tillgång till återvunnen råvara.
Vi i Stena Recycling ser det som viktigt
och naturligt att vara med och bidra till att
sluta kretsloppet för värdefulla material
som finns i batterierna. Vi introducerar en
avancerad teknik som bryter ny mark och
sätter standarden inom batteriåtervinning.
Vår ambition är att ligga steget före den
EU-lagstiftning som förväntas genomföras inom kort. Den kommande lagstift-

ningen kommer att innebära strängare
krav på återvinning av batterier.
Genom att återvinna materialet från
fordonsbatterierna minskar vi behovet av
utvinning av jungfruliga mineraler och
metaller. I långsiktiga samarbeten kan vi se
till att återvunnet material återförs till
produktionen av nya batterier. Tekniken
på den nya återvinningsanläggningen bygger i korthet på att batterier mals ner i en
inert miljö. Därefter följer en avancerad
process för att separera de olika fraktionerna i syfte att återvinna värdefulla
metaller. Vi processar fram en så kallad
black mass, och i nästa steg återvinner vi
bland annat kobolt, nickel och litium.
UTÖVER DEN NYA återvinningsanlägg-

ningen genomför Stena Recycling nu en
etablering av battericentrum runt om i
Europa. Det gör vi för att säkerställa en
infrastruktur för insamling av batterierna.
I Sverige har vi vårt battericenter i anslut-

ning till den nya anläggningen i Halmstad.
Vår ambition är att långsiktigt samarbeta
med alla inblandade aktörer för att säkerställa att batterierna verkligen kommer
tillbaka för återvinning.
PÅ DEN SVENSKA marknaden samarbetar

Stena Recycling sedan länge med Bilproducenterna, BIL Sweden, BilRetur och
SBR. Tillsammans har vi etablerat system
och processer för bilåtervinning som fungerar på ett hållbart sätt. Mer än 95 procent
av materialet återvinns från uttjänta bilar.
Tack vare det samarbetet kan vi hantera
även de fordonsbatterier som samlas in för
återvinning. I takt med att volymerna med
fordonsbatterier ökar även i återvinningsledet är det vår ambition att samarbeta för
att batterierna ska kunna både återanvändas och återvinnas. På så sätt kan vi tillsammans skapa både miljömässiga och
ekonomiska värden för alla parter som
ingår i samarbetet. ❂

VI HAR BEGAGNADE
FORDONSDELAR
TILL RÄTT PRIS MED GARANTI
Vi skickar kvalitetskontrollerade fordonsdelar
över hela landet – dagligen. Många av delarna
är försäkringsskador, alltså återvinner vi även
delar från nästan nya fordon.
Det tycker vi är toppen!
www.ådalens.se • 0612-124 20
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Begagnade bil- och husvagnsdelar
Stor sortering Märkesdemontering

VI SKROTAR INGA BILAR

– VI ÅTERVINNER DEM

P10A

TRYCKLUFTSDRIVNA
MEMBRAN- OCH
DOSERPUMPAR
I mer än 30 år har vi tillverkat
pumpar till bl.a. fordonsverkstäder
och bildemonteringsfirmor.

www.haggs.se

0652-56 50 00

NYTT UTSEENDE, SAMMA KVALITET

www.autodemontering.se
Ommavägen 9 275 33 Sjöbo Tel. 0416-51 13 70

P30A

Kontakta oss för mer info
Telefon 036-18 11 60
www.collyflowtech.se
info@collyflowtech.se

Elmotor

för baklucka

galwin.se

DIN LEVERANTÖR INOM
BILÅTERVINNINGSUTRUSTNING!
VI HAR HELHETSLÖSNINGAR INOM:
•
•
•
•
•

Komplett dränering av alla fordon
Demontering av högvoltsfordon
Förvaring av fordon & högvoltsbatterier
Bilpressar & Materialhantering
Lagertankar

YCLING
”MAKES RECSSIONAL”
FE
O
PR
E
MOR

Sälj dina
stommar till oss
Om du har
stommar som
är högst 10 år
gamla kan du
sälja dem till oss!

Kontakta Mike Schwarm
och ta reda på hur du kan
bli leverantör till BORG
Automotive.
+45 31 79 39 99

msch@dk.borgautomotive.com

Vi tar hand om
Er slutkörda bil
Auktoriserad

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd
Företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Motorfordonsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

www.hurvabildemontering.se
Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv • 0413-310 01

Tel: 026-61 51 00
E-post: fredrik.stahlberg@soderbergpartners.se

För mer information besök: www.olanders.nu

Din bilskrot på nätet
Vi erbjuder hämtning och återvinning av
bilar i större delen av Sverige. Bilen
hämtas hos dig och transporteras till
en Bilretur ansluten bilåtervinning.
Busenkelt

LIDKÖPING – TROLLHÄTTAN
0510-170 66
26
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Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

WWW.BILDELSLAGER.SE

www.skrotabilen.se
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Ledare

Norge

Norge

MEDLEMSFORDELER
FOR NBF MEDLEMMER

JAN MOLBERG
generalsekretaer, nbf

• NBF har rammeavtaler med forsikringsselskaper, kjøp av forsikringsbiler.

Nytt samarbeid
mellom NBF og NBF

Pressemeldingen som Norges
Bilbransjeforbund og Norges Biloppsamleres Forening sendte ut 8. februar 2022.
NORGES BILBRANSJEFORBUND OG Norges

Biloppsamleres Forening har signert en
intensjonsavtale som tilrettelegger for samarbeid om å øke bruken av likeverdige
brukte deler.
– Vi har allerede presentert samarbeidet
for myndighetene, og næringsministeren er
invitert for å besøke en av virksomhetene
for å lære mer. Vår felles ambisjon er å bidra
til at norsk bilbransje blir verdens mest sirkulære, sier Knut Martin Breivik, avdelingsleder i Norges Bilbransjeforbund.
Intensjonsavtalen definerer standarder og
slår fast at følgene overordnede prinsipp
skal gjelde for samarbeidet ”Gjenbruk av
likeverdige brukte deler skal gjøres der det
er mulig, forsvarlig og trygt.” Videre omtaler avtalen definisjonen av en likeverdig del,
sertifisering av produsenter og leverandører
av brukte deler, markedsrelaterte forhold,
garanti og reklamasjonsforhold, beregningsmodell for å måle bruk av brukte
deler, informasjonsansvar ovenfor kunder,
incentiver for bruk av likeverdige brukte
deler, tilgang på likeverdige brukte deler og
holdningsskapende kampanjer.
–Avtalen regulerer det overordnende. Vi
og bilbransjeforbundet har allerede kommet godt i gang med det praktiske arbeidet.
Sentralt er en felles arbeidsgruppe med
representanter fra bildemontørene og bilbransjen som jobber sammen. Blant annet
bidrar bilbransjen med fagfolk inn i vårt
arbeid for å øke kompetansen hos våre
medlemmer, sier Tor Alm, styreleder i Norges Biloppsamleres Forening. – Et eget
kursopplegg er etablert, og det er nødvendig slik at vi leverer etter de standarder som
bilbransjen forventer, og ikke minst at sikkerheten er ivaretatt, legger Alm til.
28
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Norges Bilbransjeforbund og Norges
Biloppsamleres Forening sitter i førersetet
for å øke bruken av likeverdige brukte deler.
En felles arbeidsgruppe skal kontinuerlig
arbeide for å løse utfordringer. Kvalitet,
logistikk, sikkerhet og økonomi er sentrale
stikkord.
– Rett del til rett tid med rett pris er viktig. Samtidig må kundene få god informasjon og akseptere bruken av en likeverdig
brukt del. Til syvende og sist er det de som
bestemmer. Og, da må vi gi dem trygghet
og forutsigbarhet, sier Breivik.
– Det er vi som profesjonelle bildemontører og verkstedene som reparerer som må
gå opp løypa her. Den jobben er vi godt i
gang med. Jeg tror at det ikke er veldig
mange år til før verden ser mot Norge for
hvordan skape en mer sirkulær bilbransje,
legger Alm til.
Informasjon om DBS/CABAS
prosjektet.

BILSKADEKONTORET (Forsikringsbransjen),

Norges Bilbransjeforbund (Verkstedbransjen) og NBF (Bildemontørene) har samarbeidet over tid for å finne gode måter å øke
gjenbruk av deler i skadereparasjoner på.
Vi har nå fått på plass en teknisk løsning
der verkstedene kan sende forespørsel på
deler gjennom sin DBS (takstsystem)
direkte til sin valgte Bildemontering via
Cabas og få svar direkte på takst i DBS.
Dette er likt et system Sverige har i bruk.
De 14 Demonteringsbedriftene som
foreløpig er med i ordningen, ser en økning
i forespørsler på takst. Gjennom å synkronisere varelager og dermed levere fra hverandres lager kan vi levere flere deler på forespørsel fra verkstedene. Målet er at andelen
brukte likeverdige deler skal øke i skadereparasjoner. Fra Bilskadekontoret snakkes
det nå om likeverdige deler.

Utfordringen med brukt er å levere god
kvalitet. Selv om mange deler kommer fra
nyere biler og dermed holder god kvalitet er
det skepsis fra verkstedbransjen. Kvalitet er
et nøkkelord for å få dette til å bli en suksess. Det arrangeres derfor kurs for demonteringsbransjen med kvalitet som tema.
Kvalitetsbenevnelsene må oppfattes likt av
alle i bransjen, og vi må levere gode skadefrie deler. Det vil være grunnlaget for å
bygge tillitt mellom demonteringsbedriftene og verkstedene.
Forsikringsbransjen stiller nå krav til
verkstedene om å bruke mer likeverdige
brukte deler. De tekniske systemene er
utviklet og fungerer. Norges Bilbransjeforbund og NBF jobber sammen for å få dette
til, og det er opprettet en intensjonsavtale
for videre samarbeid. Nå skal strategien legges.
Brukt er smukt, og vi vil spare miljøet for
store ressurser når deler kan gjenbrukes.
Tone Hausmann er leder for Fensynk
samarbeidet i Norge.
Et samarbeid om utvikling av e
læringskurs HMS og sikkerhet samt rutiner i forbindelse med sertifiseringer.
NBF, AUTORETUR AS, Bilgjenvinning AS,

Bilretur AS og Norsk Gjenvinning AS har
startet et samarbeid om å utvikle et e
læringskurs som ansatte i NBF bedrifter
kan gjennomføre. Gjennomføring av et
slikt kurs vil styrke sertifiseringsarbeidet.
Det vil gi ansatte en større bevissthet
omkring sertifiseringer. Alle NBF bedrifter
skal i løpet av 2022 ha etablert BD sertifisering eller ISO sertifisering. (Ref. landsmøtevedtak fra 2016).
Kursene kan gjennomføres uten å måtte
reise noe sted. Kurset er gratis for NBF
medlemmer med BD sertifisering eller
ISO. ❂

• Lavere kostnader for forsikringer gjennom
SMB tjenester.
• Store rabatter på innkjøp av forbruksvarer.
Fordelsgruppen Norge.
• Levering av katalysatorer gjennom NBFs
Servicekontor. De beste priser, fritt
avhentet, oppgjør med en gang.
• Tilgang på juridisk assistanse gjennom
NBF og NHO.
• Tilgang til søkebasen NBF bildeler.no. NBF
database.

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

• Rabattavtaler med Wurth, Veng, Hellanor
og Kredinor.
• Rabattavtale på kjøp av kraft gjennom
Trønder Energi.
• Meget stor rabatt på frakt, gjennom
Shenker.
• I tillegg oppdateringer fra sekretariatet
og mulighet til å delta på kurser og
konferanser.

Mere opplysninger om disse avtalene får
dere ved å klikke på samarbeidspartenes
logoer på vår nettside. Linker til de forskjellige samarbeidspartnere vil da vises.

Mer enn

0
0
75b.il0
deler på lager

Interesse i medlemskap i NBF,
Norges Biloppsamleres forening.
www.biloppsamlerne.com
Ring 22522943 eller 90803509
e post: jan.molberg@biloppsamlerne.com.

Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum | Tlf.: 69 12 72 22 | www.obd.no | salg@obd.no
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Inside ❂ Egara

So much to say
about batteries
BATTERIES CONTINUE TO keep us (ATFs)

busy. Not just what to do with them, but
also who’s responsible for what and who’s
the owner of them. And what is allowed if
you as ATF are owner?
A lot is said about batteries and probably
a lot will be said. Batteries we talk about are
mainly the Li-ion traction batteries in
Hybrids and Electrical Vehicles (H/EV).
Why is there so much ado about these batteries?
The main ingredient of a traction battery
is not the lithium (about 3%), but the
cobalt. This cobalt is precious and scarce.
Another aspect of batteries is their character: High voltage and flammability. Of
course batteries are safe enough to even
drive around with them and to charge them
out of sight, but we all remember the burning ship floating around the Azores.
Dismantling EV batteries from an H/EV
is a must and requires knowledge. Dismantling as soon as possible and right way of
storage is evident. An unsafe battery needs
to be stored in a way that it’s not to be
reached by unauthorised people, but easy to
reach for collectors and emergency services.
THE STORAGE NEEDS to be open in case of a

fire, but shielded from everything around it
that can be destroyed in case of fire. Even
good batteries need to be stored in a safe
way. Dry, not too hot, not too cold, out of
reach or unauthorised people, but easy to
reach in case of emergencies and probably
some kind of monitoring with temperature
or CO2 detectors will be necessary.
We all know about the high voltage of
EV batteries. We are trained how to handle
them and where safety info can be found.
IDIS provides some, but it would be nice if
this info can found easily and in a kind of
same format for all H/EVs.
To know how to handle a battery, we
need to be able to decide the condition of
the battery. We need to know if the battery
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is bad, unstable, repairable, worn, damaged
or whatever state it’s in. We need to have
equipment for this and aces to protocols to
check the state. EVs can’t just be read. At
least, not the most existing ones. And even
if they have this feature, many arrive in a
severely damaged state, so the car system
can’t be read and the battery needs to be
checked separately.
FLAMABILITY IS SOMETHING to consider,

especially as most EVs reaching our yards
are accident vehicles. There is a risk of a
li-ion battery catching fire spontaneously.
We need to be trained to recognise unstable
batteries, how to store these vehicles and to
dismantle them as soon as possible and
store them in a safe way and have them collected as soon as possible.
Ownwership of batteries is a new item in
the car world. ELV’s have their own Directive (soon to be a car regulation as it will
probably merge with the Type Approval
Directive, Right to Repair and Design for
Recycling), but so have (traction) batteries.
As a car is a product of it’s own, 2 different
laws decide how to handle a car. None of
them however describes ownership as far as
we know. But some producers claim they
stay owner. In fact, we see a transition where
owning a car moves to access to transport.
IT SEEMS ACCESS to materials is next step

for producers. This has 2 sides: 1. Products
have the smallest footprint when they live
long. But in case of car batteries that can
only be used as traction battery as long as
their capacity is over 70%, older batteries go
to second life. And cobalt is scarce. If too
much cobalt is locked up in power stations
or home storage devices and techniques
develop to more efficient batteries, it’s a
problem to produce (for instance) 4 new
efficient batteries out of an old efficient battery, if it’s used in some stationary device on
25% for another 10 years. This could be a

HENK JAN NIX
general secretary i egara

reason for producers to get more grip on
batteries or accessible cobalt stock.
ATF’S SHOULD BE free to sell batteries to

authorised parties. If an EV battery can be
reused, it needs to be reused to a garage that
is authorised to work on EVs. If the battery
cannot be reused for traction, it needs to be
possible to sell it to a remanufacturer or second life producer. And if the battery is really
bad it must be possible to sell it to an
authorised collector or recycler.
Also transport needs to be done with an
authorised transporter. But it must always
be the choice of the dismantler and this
dismantler need to prove the battery is sold
to and transported by an authorised party.
Of course the transporter needs to be certified. But who will pay the transport? In
case of unstable batteries we think the costs
need to be covered as part of EPR. In some
countries it’s being taken care of, but the
last word is probably not spoken.
But Li-ion batteries can be found in other applications as well, in both H/EV and
ICE! For instance, some brands have small
li-ion starter batteries. These cannot be
placed in the battery box among lead-acid
batteries.
But many backup batteries (many times
li-ion) can be found in a modern car as well.
Think of tire pressure reading, E-call, start
circuit breakers, seat heating etc. We need
to take them out as they can catch fire in
the shredder or being pressed. So we need
to know where what types of batteries are
put in the car.

DEN 1 APRIL KOMMER VI BÖRJA
TA EMOT SKROTBILAR.

3000kr

Det firar vi med att erbjuda
för komplett bil med godkänd katalysator.

50 ÅRS ERFARENHET AV ÅTERVINNING
VÄLKOMMEN!
MED LÅNGSIKTIGA & HÅLLBARA MÅL!

Hållbara
tankar sedan
1972!

“Vi startade med bildemontering
och fortsätter att utveckla med
återvinning av bilar och metaller”

WE CAN DELIVER the service of dismantling

EVs because:
• we are the first step in reuse and recycling
• we are equipped and trained to dismantle
batteries
• we know where to find information
• we can decide in what state the battery is
• we decide to who we sell. ❂

www.skrotfrag.se • 031 - 332 39 90

Bilder från en av våra första
anläggningar i Agnesberg.

› Postt i dn i ng

B

AVSÄNDARE:

SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund
Karlavägen 14 A
SE-114 31 STOCKHOLM

”

Nio av tio säger sig vara beredda att
betala mer för hållbara produkter
och tjänster.

Är beredda att betala mer för hållbara
produkter och tjänster.

95%

90%

46%

*Tycker att hållbarhet
är viktigt

*I stor utsträckning.

*I någon utsträckning.

För ett hållbart samhälle.
Genom att ta tillvara på material från bilar som katalysatorer, kablage, stommar och
aluminium ser vi till att de kommer till användning igen. På så sätt sparar vi på
jordens resurser. Bra både för miljö och ekonomi. Det är så vi på Lagagruppen
tänker. Sunt och förnuftigt.

Laga.se

*Källa: ”Svenskar och hållbarhet”, Insight Intelligence AB

